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ÚVODNÍ SLOVO

Milé kolegyně, vážení kolegové,

měla jsem včera narozeniny. A byl to opravdu krásný den… děkuji za spoustu květin, spoustu přání, spoustu 
dárků. A všechna přáníčka, která jsem dostala a ještě je nečetla, si přečtu, slibuji. Vážím si jich a děkuji na dálku 
všem... 😊
Avizovala jsem, že nechci fyzické dárky, maximálně svíčku... popravdě, nemám už ty dárky kam dávat. Desítky 
andílků už se tlačí na mém krbu a mám jich právě akorát.
Byl to den volna, po velmi dlouhé době jsem jela do města a bez počítače. Měla jsem krásné posezení s celým 
mým týmem v Café New One v Olomouci – díky všem, bylo to příjemné, milé a byla to dobrá volba. Pokud 
pojedete do Olomouce, doporučuji 😊. Byla jsem překvapená, kolik lidí tam chodí na snídani, která tam právě 
končila.
Proč já nechodím na snídaně?
Proč stále jen makám?
Žiji opravdu život, který se mi líbí?
Ano, žiji, ale dokážu si představit, že bych šla alespoň jednou týdně na snídani do pěkné restaurace. Ano, líbilo 
by se mi to. A proč nechodím? Ufff, to není vůbec snadné...
Všechno je v hlavě.
Poté byla oslava s rodinou... s širokou rodinou a bylo to opravdu krásné.
Kytka poslaná kurýrem moc potěšila a děkuji milým pražským dárcům, že vážili úsilí mne potěšit. Praha není 
za rohem, nádherné a radost byla veliká. Jsem ráda, že vás znám a mám.
Boží počasí, oheň a posezení u něj do pozdních nočních hodin. Nádherná obloha s hvězdami a mléčnou 
dráhou.  
Už se těším na další víkend, kdy přijedou moje pracovní kolegyně daňařky. Vznikla nám krásná tradice 
a setkáváme se mnoho roků. Letos je setkání u mne.
Vlastně hodně ráda sedím, povídám, bez posuzování... Ano, také ráda pracuji, ale i toto je můj svět.
Tak nám všem přeji, abychom vždy měli s kým posedět a abychom měli vždy někoho, kdo nás rád vyslechne 
bez potřeby radit a soudit.
Krásný začínající podzim, který miluji.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23 
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

Současné motto:
» Kola se točí…
» Jedeme dál…
» Spolu to zvládneme…
» Jsme optimističtí.…
» Nevzdáváme se

https://www.pevacoukova.cz/
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Důchody se zvýší o 300 korun, pětistovku dostanou senioři i za každé 
vychované dítě

Senát ponechal novelu zákona o důchodovém pojištění v podobě, která opustila Poslaneckou sněmovnu (Sněmovní tisk 
1267 naleznete u aktuality ze dne 5. 8. 2021). Znamená to minimálně dvě dobré zprávy pro současné i budoucí seniory 
a seniorky. Novela přinese zvýšení důchodů o 300 korun nad rámec zákonem stanové částky, a pětistovku navíc pro ty, kteří 
vychovávali děti. Dříve půjdou do penze i záchranáři bez toho, aby se snižovala výše jejich důchodu. Více se dočtete v příloze.

Přístupnější péče o nemocné i delší otcovská 
Novelu zákona o nemocenském pojištění schválil 18. 8. 2021 Senát. Klíčovými změnami, které přináší, jsou snazší cesta 
k dlouhodobému ošetřovnému a ošetřovnému pro ty, co pečují o své blízké, a delší i pružnější otcovská. Pokud předlohu 
podepíše i prezident, budou nová pravidla platit již od začátku příštího roku.

Příručka pro studenty z oblasti sociálního zabezpečení platná  
pro rok 2021 

ČSSZ vydala aktualizovanou příručku pro studenty z oblasti sociálního zabezpečení, kterou naleznete v příloze této aktuality .
Dozvíte se v ní například, jak to mají studenti ohledně nemocenského pojištění, jak je to v případě brigády či podnikání nebo 
co je třeba zařídit po ukončení studia.

Studentské brigády a daně 
K prázdninám patří i letní brigády. Dne 15. 7. 2021 jsme v naší aktualitě přinesli informace, jaké povinnosti mají studenti vůči 
ČSSZ. Dnes zveřejňujeme, jaké povinnosti mají studenti vůči Finančnímu úřadu. Podepsat, či nepodepsat růžové prohlášení? 
Jak to mají studenti s uplatněním slev a s podáváním daňového přiznání? V příloze naleznete souhrn praktických informací.

Kampaň ELA ( EU a Státního úřadu inspekce práce) na ochranu práv 
sezónních pracovníků

Ministerstvo práce a sociálních věcí se ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce zapojilo do kampaně Evropského 
orgánu pro pracovní záležitosti (ELA), jejímž cílem je připomenout práva sezónních pracovníků, podpořit zaměstnavatele při 
plnění jejich povinností a zajistit spravedlivé podmínky zaměstnávání. Kampaň začala v celé Evropské unii 15. června 2021 
a potrvá do konce října 2021. Leták v českém jazyce pro zahraniční zaměstnance naleznete v příloze.

Vyšší přídavky na dítě a větší komfort při podání žádostí, nejen to 
přináší novela zákona o státní sociální podpoře

Zvýšení měsíční částky u přídavku na dítě, možnost podání žádostí o tuto dávku a dále o příspěvek na bydlení, rodičovský 
příspěvek, porodné a pohřebné v místě, kde žadatel skutečně žije nebo jednorázové doplacení rodičovského příspěvku. To 
vše přináší novela zákona o státní sociální podpoře, která nabyla účinnosti dne 28. 7. 2021.

Alkohol na pracovišti
Dnes si v příloze můžete přečíst článek Oborového portálu pro BOZP o alkoholu na pracovišti. Upozorňujeme, že pokud 
zaměstnavatel nezajistí na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky, 
může mu být podle § 30 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, udělena pokuta až do výše 
300 tis. Kč.

Zaměstnanci na železnici budou mít více času na odpočinek
Vláda schválila nařízení, které upravuje pracovní dobu a odpočinek pro zaměstnance ve vnitrostátní drážní dopravě, především 
pro strojvedoucí. Cílem je zvýšit bezpečnost na železnici a předejít lidskému selhání kvůli přetěžování zaměstnanců. Více si 
přečtěte v příloze.

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

20. 8. 2021

20. 8. 2021

17. 8. 2021

9. 8. 2021

4. 8. 2021

4. 8. 2021

26. 8. 2021

25. 8. 2021

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

https://www.ucetni-portal.cz/duchody-se-zvysi-o-300-korun-petistovku-dostanou-seniori-i-za-kazde-vychovane-dite-6201-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/duchody-se-zvysi-o-300-korun-petistovku-dostanou-seniori-i-za-kazde-vychovane-dite-6201-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/duchody-se-zvysi-o-300-korun-navic-tiskova-zprava_11518.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/pristupnejsi-pece-o-nemocne-i-delsi-otcovska-6200-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prirucka-pro-studenty-z-oblasti-socialniho-zabezpeceni-platna-pro-rok-2021-6192-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prirucka-pro-studenty-z-oblasti-socialniho-zabezpeceni-platna-pro-rok-2021-6192-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/evropsky-sbor-pro-ochranu-osobnich-udaju-k-uchovavani-udaju-z-kreditnich-karet-6039-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/prirucka-pro-studenty-z-oblasti-socialniho-zabezpeceni-platna-pro-rok-2021_11502.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/studentske-brigady-a-dane-6171-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/evropsky-sbor-pro-ochranu-osobnich-udaju-k-uchovavani-udaju-z-kreditnich-karet-6039-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/studentske-brigady-a-dane_11474.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/kampan-ela-eu-a-statniho-uradu-inspekce-prace-na-ochranu-prav-sezonnich-pracovniku-6165-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/kampan-ela-eu-a-statniho-uradu-inspekce-prace-na-ochranu-prav-sezonnich-pracovniku-6165-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/infoletak-prava-sezonnich-zamestnancu_11469.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/vyssi-pridavky-na-dite-a-vetsi-komfort-pri-podani-zadosti-nejen-to-prinasi-novela-zakona-o-statni-socialni-podpore-6164-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyssi-pridavky-na-dite-a-vetsi-komfort-pri-podani-zadosti-nejen-to-prinasi-novela-zakona-o-statni-socialni-podpore-6164-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/alkohol-na-pracovisti-6213-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/alkohol-na-pracovisti_11555.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/zamestnanci-na-zeleznici-budou-mit-vice-casu-na-odpocinek-6211-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/tiskova-zprava-zamestnanci-na-zeleznici_11532.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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„VELKÉ AKCE“ ROKU 2021

PRŮVODCE
MZDOVOU

PROBLEMATIKOU
 

9. aktualizované vydání

+ E-BOOK

Publikace je dostupná exkluzivně jen na www.ucetni-portal.cz.

2021

PRŮVODCE MZDOVOU PROBLEMATIKOU 2021

+ E-BOOK

Již 9. vydání k právnímu stavu k 1. 1. 2021  
od významných autorů zabývajících se mzdovou 
a personální problematikou.

MZDOVÝ SPECIALISTA 2021 ONLINE
Ucelené školení mzdové problematiky od základů až po složitější 
příklady a novinky roku 2021. Záznam z 8. 4. – 7. 5. 2021 tzv. „navěky“.
6 špičkových lektorů: ing. Olga Krchovová, ing. Renka Klímová, ing. Milan 
Lošťák, Mgr. Zdeněk Schmied, ing. Pěva Čouková, ing. Tomáš Stejskal

E-book knihy Průvodce mzdovou problematikou  získáte jako dárek. 
Pokud chcete knihu fyzicky, máte na ni automaticky slevu 50 %.

MZDOVÁ ŠESTKA PRO ZAČÁTEČNÍKY
balíček online seminářů

ing. Renka Klímová, ing. Tomáš Stejskal
11. 3. 2021 – 7. 5. 2021
Se záznamem tzv. „navěky“:
Možno sledovat zpětně ze záznamu. 

6 SEMINÁŘŮ

11 DNŮ

MZDOVÁ KONFERENCE 2021 ONLINE

Jedinečná konference v ČR o mzdách se šesti 
inspirujícími spíkry na mzdy, plná zajímavých  
témat, praktických informací, tipů a rad, protkaná  
chvílemi plných prožitků a „aha momentů“.
Záznam tzv. „navěky“.

ZÁZNAM  
Z 2. 3. 2021

https://1url.cz/szYLd
https://mzdovy-specialista.cz/
https://1url.cz/mzYtp
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html
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ONLINE / 5. ROČNÍK

VEŠKERÉ NOVINKY VE MZDÁCH 2021. PRAKTICKÉ RADY, TIPY A SOUVISLOSTI.  
VŠE SE ZDROJI V ZÁKONĚ. MZDY UCELENĚ V JEDNOM KURZU – OPORA DO KAŽDODENNÍ 

PRAXE. KOMPLETNÍ PŘÍKLADY A POSTUPY.

 1. DEN - 8. 4. 2021 -  Mgr. Zdeněk Schmied - Pracovní právo pro mzdové účetní - zákoník práce
 2. DEN - 9. 4. 2021 -  ing. Olga Krchovová - Odměňování vč. osob zdr. postižených
 3. DEN - 14. 4. 2021 - ing. Olga Krchovová - Odměňování vč. osob zdr. postižených
 4. DEN - 15. 4. 2021 -  ing. Olga Krchovová - Zdravotní pojištění
 5. DEN - 16. 4. 2021 -  ing. Milan Lošťák - Daň z příjmů ze závislé činnosti
 6. DEN - 28. 4. 2021 -  ing. Olga Krchovová - Praktické příklady
 7. DEN - 29. 4. 2021 - ing. Olga Krchovová - Sociální pojištění, nemocenské pojištění
 8. DEN - 30. 4. 2021 - ing. Olga Krchovová - Příklady na výpočet dovolené
    ing. Pěva Čouková - Cestovní náhrady, mzdové benefity
 9. DEN - 5. 5. 2021 -  ing. Renka Klímová - Exekuce - příprava na budoucí povolání, složitosti z mezd
 10. DEN - 6. 5. 2021 -  ing. Olga Krchovová - Mzdové výpočty, procvičování v praxi, souvislý příklad
 11. DEN - 7. 5. 2021 - ing. Tomáš Stejskal - Důchodové pojištění, evidenční listy

ZÁZNAM Z 8. 4. 2021 - 7. 5. 2021

88
hodin výuky celkem

11
dnů

6
špičkových lektorů

30 % sleva pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD

mzdovy-specialista.cz

•  VIDEOZÁZNAM TZV.  „NAVŽDY“

•  MOŽNO ZASTAVOVAT, MOŽNO SE VRACET ZPĚT  

•  VÝUKOVÉ MATERIÁLY SOUČÁSTÍ 

IHNED K DISPOZICI

https://mzdovy-specialista.cz/
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Úvod

Práce dětí je celosvětovým problémem. Není žádným tajemstvím, že i v České republice se setkáváme s prací dětí ve věku do 
15 let, zejména o prázdninách. Většinou se jedná o „pracovní“ vztah podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 
„občanský zákoník“) – např. nepojmenovaná smlouva, na nejrůznější práce, např. při roznášce propagačních letáků, novin, 
různých tiskovin, práce u čerpacích stanic, občerstvovacích stánků apod. Pracovněprávní předpisy však neumožňují, aby 
osoby ve věku do 15 let uzavřely pracovněprávní vztah. Jde tedy o „práci“, ve které není mladý člověk chráněn (např. 
pro případ náhrady škody v důsledku pracovního úrazu) a nevznikají mu pracovněprávní nároky (např. pracovní volno při 
překážce v práci). Fakticky se jedná o obcházení zákona, neboť většina uvedených aktivit dětí ve věku do 15 let má charakter 
závislé činnosti.

Podle mezinárodní úmluvy

Pracovněprávní vztah může vzniknout jedině dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku a dokončila povinnou školní 
docházku. Zaměstnavatel by tedy při zajišťování uvedených činností měl správně postupovat tak, že sjedná pracovněprávní 
vztah s osobou starší 15 let, která má způsobilost činit právní úkony, nebo si k tomu sjedná smlouvu s právnickou osobou, 
která má realizaci těchto úkonů v předmětu činnosti. 

Pracovněprávní způsobilost neupravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „ZP“), ale zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v § 35 (dále jen „občanský zákoník“).

To je jedna (z legislativního pohledu negativní) stránka pracovního zapojení dětí. Ve světovém měřítku se však stále častěji 
objevují jiné způsoby dětské práce, které se v mezinárodních dokumentech nazývají „nejhorší formy dětské práce.“ Mezi 
nejdůležitější dokumenty, které můžeme pro tyto účely označit jako „právní akty,“ patří Úmluva Mezinárodní organizace 
práce č. 182 o zákazu a okamžitém odstranění nejhorších forem dětské práce (dále jen „Úmluva“), která dne 19. června 
2002 vstoupila pro Českou republiku v platnost. Tato Úmluva byla přijata na 87. Mezinárodní konferenci práce v roce 1999 
a je jí přikládána mimořádná důležitost a význam. 

V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie vystoupil do popředí další mezinárodní dokument, kterým je směrnice Rady 
ze dne 22. 6. 1994 č. 94/33/EC o ochraně mladých lidí při práci (dále jen „směrnice EU“). Tato směrnice stanoví opatření pro 
právní úpravy členských států. Např. by měly přijmout opatření k zákazu práce dětí a zajistit podmínky stanovené směrnicí 
pro práci mladistvých.

Směrnice EU uvádí, že členské státy mohou přijmout zákonné opatření nebo nařízení, podle kterých se zákaz práce dětí ve 
věku do 15 let nebude vztahovat na děti, které vykonávají kulturní, uměleckou, sportovní a reklamní činnost. Podmínkou 
je, že výkon těchto činností bude schválen kompetentním orgánem pro každý jednotlivý případ a že členské státy upraví 
právním předpisem podmínky pro děti a podrobnosti, týkající se schvalovací procedury pro vydání povolení.

Směrnice EU se staly „právním“ podkladem pro úpravu práce dětí v Listině základních práv EU, která je součástí Lisabonské 
smlouvy. V čl. 32 Listiny se uvádí: 

„Dětská práce se zakazuje. Minimální věk pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než věk pro skončení povinné školní docházky, 
aniž jsou dotčena pravidla, která jsou příznivější pro mladé lidi, a omezené výjimky.“

1

2

Podle zákoníku práce mohou zaměstnavatelé na brigádu, nebo i na běžný pracovní vztah, zaměstnat též neplnoleté 
zaměstnance. Zejména u dětí do 15 let je nutné dodržet nejen zákoník práce, ale znát i další předpisy, kterými se zaměstávání 
dětí řídí. Vše podrobně zjistíte v článku JUDr. Ladislava Jouzy.“
Olga Krchovová

Mohou děti pracovat?
Autor: JUDr. Ladislav Jouza

17. 8. 2021

Mohou děti pracovat?
JUDr. Ladislav Jouza

https://www.codexisuno.cz/br4?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bst?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bsv?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bsv?lang=cs
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-c-1994-33-es-ze-dne-22-cervna-1994-o-ochrane-mladistvych-pracovniku-33-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-c-1994-33-es-ze-dne-22-cervna-1994-o-ochrane-mladistvych-pracovniku-33-w.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS
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Legislativní požadavky EU jsou zapracovány zejména v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „ZOZ“),  
a v ZP. Předpisy ČR jsou plně v souladu s Listinou základních práv EU. Protože při výkonu těchto činností nejde 
o pracovněprávní vztah, nemůže se jednat o „práci“, ale o pracovní činnost. Proto také tento pojem není v zákonech ČR 
užíván.

Zákaz dětské práce

Práce dětí ve věku do 15 let je v ČR zakázána. Práce mladistvých ve věku od 15 do 18 let věku může být vykonávána 
pouze v  pracovněprávním vztahu. Podmínky pro tuto práci jsou stanoveny v ZP a odpovídají požadavkům Listiny EU 
a směrnici EU. 

Občanský zákoník v § 34 výslovně zakazuje závislou práci nezletilých mladších než 15 let nebo mladistvých, kteří neukončili 
povinnou školní docházku. Děti ve věku do 15 let mohou vykonávat pouze umělecké, kulturní, sportovní a reklamní 
činnosti po předchozím povolení správního úřadu (úřadu práce) a za ochranných podmínek uvedených v zákoně  
a v povolení. O tomto povolení vydává úřad práce rozhodnutí, a to na základě písemné žádosti osoby odpovědné za výchovu 
dítěte. Povolení se nevyžaduje k činnosti zájmové v uvedených oblastech, pokud nepůjde o výkon činnosti za odměnu.

Povolení k dětské činnosti

Obsahem písemné žádosti podle § 122 odst. 1 ZOZ, kterou podává zákonný zástupce dítěte nebo jiná osoba odpovědná za 
výchovu dítěte, do jejíž péče bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu (návrh na povolení může podat např. ústav sociální péče), 
jsou všechny údaje potřebné pro rozhodnutí o vydání povolení, včetně posudku lékaře o vhodnosti činnosti pro dítě. 
Rozhodující je konkrétní a objektivní lékařský posudek o tom, zda dítě může ze zdravotnického hlediska vykonávat zvolené 
úkony při konkrétní činnosti.

Uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost může dítě vykonávat u právnické nebo fyzické osoby, která je v ZOZ 
uváděna jako „provozovatel činnosti“. Ve většině případů se jedná o právnické nebo fyzické osoby, které tuto činnost 
provozují jako hlavní předmět své činnosti (např. reklamní agentura) nebo jako jeden z předmětů své činnosti (např. televize, 
rozhlas, tisk, film). Může se však jednat i o fyzické osoby, které tuto činnost vykonávají na základě živnostenského oprávnění. 

Ochrana zdraví dítěte

Vzhledem k tomu, že právní úprava se dotýká dětí nejnižšího věku, je třeba věnovat náležitou pozornost zajištění jejich 
bezpečnosti. Činnost dětí nesmí rovněž ohrozit jejich zdraví i psychický a fyzický vývoj. Tato činnost rovněž nesmí 
negativně ovlivnit docházku dětí do školy, jejich účast v teoretické i praktické přípravě na povolání a ve výcvikových 
programech. Všechny tyto okolnosti musí posoudit lékař, který ve svém vyjádření k možné činnosti dítěte musí uvést, zda 
budou v  konkrétním případě splněny všechny podmínky týkající se bezpečnosti a zdraví dítěte a zda tato činnost bude 
přiměřená z hlediska zdravotního.

Zajištění bezpečnosti

Provozovatel, který zajišťuje činnost dítěte a pro něhož dítě tuto činnost vykonává, má řadu povinností k zajištění bezpečných 
podmínek při výkonu činnosti. Jde např. o zajištění bezpečnosti s ohledem na možná rizika, která mohou být zejména 
u  malých dětí vysoká. Odpovědnost za dodržení těchto povinností mají všichni vedoucí zaměstnanci provozovatele 
činnosti v rozsahu svých funkcí, jako je tomu v pracovněprávním vztahu. Na výkon činnosti dítěte se dále přiměřeně použijí 
ustanovení ZP. Zejména se jedná o prevenci rizik, zajištění osobních ochranných pracovních prostředků, zajištění vhodného 
prostředí, v němž bude činnost probíhat, možnost kontroly odborových orgánů a inspektorátů práce apod.
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Mohou děti pracovat?
JUDr. Ladislav Jouza

https://www.codexisuno.cz/br6?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/br7?lang=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS
https://www.codexisuno.cz/br7?lang=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-c-1994-33-es-ze-dne-22-cervna-1994-o-ochrane-mladistvych-pracovniku-33-w.html
https://www.codexisuno.cz/br8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/br9?lang=cs
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Bez činnosti v noci

Mezi ochranné podmínky pro činnost je i její vymezení v časovém období v denní a noční době. V ZOZ je stanovena horní 
týdenní hranice pro výkon činnosti na 35 hodin. Je však limitována denním výkonem v maximálním rozsahu 7 hodin 
v období školních prázdnin (§ 123 odst.1 písm. c) ZOZ). Teoreticky by to znamenalo, že dítě může vykonávat tuto činnost 
5 dnů v  ýdnu, maximálně po 7 hodinách denně. To je však maximální rozsah, který přichází v úvahu u dětí vyššího 
věku blížící se hranici pracovněprávní způsobilosti a s prokazatelnou fyzickou a duševní vyspělostí. Mimo období 
školních prázdnin jsou denní hodiny činnosti dítěte nižší (§ 123 odst.1 písm. a) a b) ZOZ).Tyto okolnosti hodnotí lékař ve svém 
posudku k rozsahu zamýšlené činnosti.

Činnost dítěte je zakázána v noční době, tedy od 22 do 6 hodin. Výjimka je pouze pro dny, po nichž následuje odpočinek 
dítěte a neexistuje v následující den povinnost dítěte ke školní docházce. Jedná se např. o dny, po nichž následuje sobota 
a neděle nebo svátky (případně školní prázdniny). To se většinou týká činnosti dětí v kulturních a uměleckých vystoupeních, 
např. v divadelních představeních.

Co nesmí dítě vykonávat?

Předmětem výkonu činnosti dětí nemohou být práce, které jsou jim zakázány podle § 245 ZP nebo podle vyhlášky 
č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, 
a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na 
povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích). Zákazy platí i pro činnost dětí v  oblasti umělecké, kulturní, 
reklamní a sportovní. Většinou se týkají jen mladistvých staršího věku, zpravidla od 13 do 15 let. Mladší děti s těmito druhy 
prací nebudou zpravidla přicházet do styku. 

Druhy prací jsou uvedeny v tomto právním předpise (např. práce s nadměrnými břemeny, práce v nepřirozených polohách 
apod.) Možný výkon těchto prací v rámci činnosti dítěte bude hodnotit lékař, který vyjádření uvede pro vydání individuálního 
povolení.

Úraz dítěte, a co dál?

Činnost dětí ve vybraných oblastech se neobejde bez možných konfliktů. Ať již jsou jejich příčiny jakékoliv, pravdou zůstává, 
že tím může dojít i k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti dítěte. I na tyto situace právní úprava pamatuje.

V případě úrazu dítěte při výkonu činnosti se hodnotí, zda ke škodě došlo porušením právní povinnosti (protiprávním úkonem) 
ze strany osob, které za provozovatele činnosti jednaly nebo činnost dítěte prováděly a za tuto činnost byly odpovědny. 
Dále musí být splněny další podmínky: vznik škody, příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a vznikem 
škody a zavinění ve formě úmyslu nebo nedbalosti. Přitom platí, že odpovědnost provozovatele činnosti je i v případech, 
kdy dodržel všechny předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Druhy náhrady škody

Za skutečnou škodu se považuje majetková újma vyjádřitelná v penězích, která spočívá v důsledku škodní události ve 
zničení, ztrátě, zmenšení, snížení či jiném znehodnocení již existujícího majetku poškozeného, jeho věcí a jiných práv, jakož 
i hodnot ocenitelných penězi, jako jsou pohledávky, duševní vlastnictví apod. a jež představuje majetkové hodnoty nezbytné 
k uvedení věci v předešlý stav. Tato úprava vychází z občanského zákoníku, neboť ve vztahu k ZP je takový pojem náhrady 
škody širší a pro potřeby uplatnění náhrady škody v případě činnosti dětí také plně použitelný. Jde např. o pojem „duševní 
vlastnictví“ nebo jiné majetkové hodnoty, které ZP nezná.

Kromě uvedeného může být podle občanského zákoníku dítěti hrazen i ušlý zisk (podle ZP jen náhrada za ztrátu na výdělku, 
která v případě úrazu dítěte neexistuje). Tuto úpravu je možno plně aplikovat i na náhradu škody způsobenou provozovateli 
činnosti např. malým dítětem, u něhož by se dalo předpokládat, že nebýt škodní události, došlo by v budoucnosti ke zvětšení 
jeho majetku.
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Provozovatel činnosti je povinen pro případ náhrady škody, ke které by mohlo dojít při výkonu činnosti, sjednat pojištění. 
To musí být uvedeno v povolení.

V praxi může nastat opačný případ, kdy dítě způsobí škodu provozovateli např. tím, že rozbije věc značné hodnoty.

Ve smyslu uvedených zásad se řeší i náhrada škody, kterou dítě způsobí provozovateli činnosti. Vychází se ze situace, kdy 
dítě ještě nemá žádný výdělek a postup při uplatňování náhrady škody v plné výši by byl neodůvodnitelný. Existuje však 
omezení výše náhrady škody: škoda, kterou by dítě, případně jeho zákonný zástupce, byl povinen nahradit provozovateli, 
nesmí přesáhnout v jednotlivém případě 0,7násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 
kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém vznikla škoda.(§ 122 odst. 5 ZOZ). Pro rok 2021 se jedná 
o částku 35 611 Kč, maximální možná náhrada škody je tedy 24 927 Kč. 

Obsah, forma smluv i nároky plynoucí dítěti z jiných právních vztahů zůstávají právní úpravou dětské činnosti nedotčeny, 
pokud byly sjednány podle jiných předpisů k provádění uvedených činností. Jestliže např. dítě sjednalo smlouvu podle 
občanského zákoníku nebo podle autorského zákona k výkonu umělecké nebo kulturní činnosti, nároky z toho plynoucí 
jsou nedotčeny. Musí však být k této činnosti vydáno povolení, aby byly zajištěny ochranné podmínky při výkonu činnosti.

Právní úprava činnosti dětí rovněž nesměřuje k omezení drobných prací dětí v domácnosti rodičů. Občanský zákoník 
dokonce takovou výpomoc dětí předpokládá a v některých případech ji dětem ukládá jako povinnost.

Kontrola dětské činnosti

Inspektoráty práce mohou kontrolovat nejen dodržování podmínek ve vydaném povolení, ale i skutečnost, zda činnost 
dítěte je prováděna na základě povolení a zda vůbec bylo povolení vydáno. Mají oprávnění v případech porušování předpisu 
ukládat provozovateli činnosti nebo i tomu, kdo „nezákonnou“ činnost dítěte umožní, vysoké finanční sankce.

Fyzické osobě, která umožní dítěti výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti bez povolení nebo podmínky 
tohoto povolení poruší, může být uložena pokuta až do částky 2 milionů korun. Stejná výše pokuty může být uložena 
právnické osobě (provozovateli dětské činnosti). Jestliže by zákonný zástupce dítěte (např. rodič) umožnil výkon činnosti 
dítěte bez povolení nebo poruší-li toto povolení, může mu být uložena pokuta až do částky 100 tisíc korun (§ 21 odst. 2,  
§ 22 odst. 2 a § 34 ZOZ).
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PRŮVODCE
MZDOVOU

PROBLEMATIKOU
 

9. aktualizované vydání

+ E-BOOK

Publikace je dostupná exkluzivně jen na www.ucetni-portal.cz.

2021

PRŮVODCE 
MZDOVOU 
PROBLEMATIKOU
2021

+ E-BOOK

Publikaci si  
můžete zakoupit na  
www.ucetni-portal.cz/eshop/.

   13 autorů             200+ příkladů

Mohou děti pracovat?
JUDr. Ladislav Jouza
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MZDOVÁ KONFERENCE 2021
9. ročník

záznam z 2. 3. 2021 tzv. „navždy“

ONLINE

PROGRAM:

ing. Olga Krchovová
»  Aktuality, novinky z oblasti mezd k 1. 1. 2021

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
»  Novela zákoníku práce od 1. 1. 2021 – Co nemůže uniknout… 

ing. Růžena Klímová
»  Srážky z mezd, rozvržení pracovní doby a správnost mezd/platů

ing. Pěva Čouková
» Vybrané benefity – tipy a rady, co je a není výhodné

ing. Tomáš Stejskal
» Novinky v zákonech o nemocenském a důchodovém pojištění

ing. Milan Lošťák
»  Aktuality ze zdaňování mezd 2021

JEDINEČNÁ KONFERENCE V ČR O MZDÁCH SE ŠESTI INSPIRUJÍCÍMI SPÍKRY 
NA MZDY PLNÁ ZAJÍMAVÝCH TÉMAT, PRAKTICKÝCH INFORMACÍ, TIPŮ A RAD,  
PROTKANÁ CHVÍLEMI PLNÝCH PROŽITKŮ A „AHA MOMENTŮ“.

ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html

IHNED K DISPOZICI

https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html
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Novinky ve mzdách s Olgou Krchovovou

Olga Krchovová
Pěva Čouková

23. 3. 2021

Pro členy od balíčku GOLD záznam tzv. „navždy“
WEBINÁŘ

1 h 34 min

Mzdy v otázkách s Olgou Krchovovou

Olga Krchovová
Pěva Čouková

15. 4. 2021

Pro členy od balíčku GOLD záznam tzv. „navždy“
WEBINÁŘ

1 h 41 min

Mzdový specialista 2021 – proč? 

Olga Krchovová
Pěva Čouková

29. 4. 2021

DÁRKEM PRO VŠECHNY
WEBINÁŘ

1 h 27 min

Evidenční listy s Tomášem Stejskalem

Tomáš Stejskal
Pěva Čouková

6. 5. 2021

Pro členy od balíčku GOLD záznam tzv. „navždy“
WEBINÁŘ

1 h 25 min

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

Záznam na věky pro členy GOLD Účetního Portálu.

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
www.ucetni-portal.cz/videa/eshop  

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-aktuality-ke-mzdam-s-olgou-krchovovou-utery-23-03-2021-19-00-216-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdy-v-otazkach-s-olgou-krchovovou-ctvrtek-15-04-2021-19-00-219-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdovy-specialista-2021-proc-ctvrtek-29-04-2021-19-00-221-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-evidencni-listy-s-tomasem-stejskalem-ctvrtek-06-05-2021-19-00-223-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

